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Studie 301: capecitabine vs. eribulin u mTNBC



Karboplatina vs docetaxel u TNBC s gBRCA1/2 mut
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Pembrolizumab
mTNBC-
KEYNOTE-355

 Výsledky podporují PD-L1 CPS ≥10 jako hraniční 
hodnotu pro pacienty s metastatickým TNBC, u nichž 
se očekává prospěch z léčby pembrolizumabem + 
chemoterapií

 Statisticky významné zlepšení PFS a OS při podávání 
pembrolizumabu + chemoterapie vs. chemoterapie 
samotná

 Bezpečnostní profil kombinace byl podobný jako u 
každého režimu jednotlivě

 Kombinovaná léčba pembrolizumab + chemoterapie by 
měla být považována za nový standard péče pro léčbu 
pacientů s lokálně recidivujícím neresekabilním nebo 
metastatickým TNBC s PD-L1-pozitivními tumory a 
CPS ≥10

SABCS 2021 C.Cortes



Sacituzumab govitecan

 Trop-2 je exprimován ve všech podtypech karcinomu prsu 
a souvisí se špatnou prognózou1,2

 • SG se liší od ostatních ADC

 Protilátka vysoce specifická pro Trop-2- s vysokým 
poměrem léku a protilátky 

 Internalizace a enzymatické štěpení v  nádorové buňce  
není nutné pro uvolnění SN-38 z protilátky-

 Hydrolýza linkeru také uvolňuje SN-38  extracelulárně v 
nádorovém mikroprostředí 



Studie fáze 3 
ASCENT

ASCENT byl předčasně 
zastaven kvůli přesvědčivým 
důkazům účinnost
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PFS + OS



Nežádoucí 
účinky v 
souvislosti s 
léčbou -TRAEs







Současný 
léčebný 
algoritmus 
mTNBC

Testování biomarkerů

Biomarkery pozitivní negativní

PD-L1+ (SP142 or 22C3) 
gBRCA+ 

PD-L1- (SP142 or 22C3 )
gBRCA-
Klinické studie
NGS

1.linie PD-L1 +: nab-paclitaxel + 
atezolizumab , gem/carbo + 
pembrolizumab
gBRCA+: PARP inhibitor. 
platinová CHT
Pokud oba +, není evidence 
co je lepší

PDL1 – nebo gBRCA-
chemotherapie – *CHT 
(chemotherapie+ 
bevacizumab)

2.linie gBRCA+ : PARP inhibitor 
nebo platinová CHT(pokud 
nebyla v 1,linii)
*CHT,   Sacituzumab
govitecan

gBRCA-: *CHT

Sacituzumab govitecan

3.linie Sacituzumab govitecan
*CHT

Sacituzumab govitecan
*CHT

TMB high, MSI- H: mono pembrolizumab
NTRK fusion: Larotrectinib/entrectinib

TMB high, MSI- H: mono pembrolizumab
NTRK fusion: Larotrectinib/entrectinib

*CHT-
taxane/platinum/eribulin/capecita
bine/adriamycin/navelbine/CMF 

Dle ESMO 
Guidlines 2021



Spolupráce Projektu 35, který projekt zastřešuje, Onkologické 
kliniky VFN + 1.LF,  3.interní kliniky VFN a 1.LF UK, Ústavu 
tělovýchovného lékařství 1.LF UK a pacientských organizací

Zařazení 30 nemocných s metastatickým karcinomem prsu, se 
stabilizací nemoci, PS0, s doporučením ošetřujícího onkologa, 
nejraději z Prahy a okolí. 

4 měsíční program pod přísnou kontrolou lékaře od 3/22

S cílem aktivně zapojit nemocné do zlepšování celkového stavu, 
zlepšení  kvality života, zlepšení psychické kondice a  třeba i 
prodloužení života.

Přihlášky : 
sverakova.marcela@seznam.cz
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